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A hivatalos bírálók közül mindenki megjelent.
A felkért Bíráló Bizottságból mindenki megjelent.
A Bizottság kérdései:
1. Milyen további lehetőségeket lát az optimális mérték szempontjából a szimbolikus és
numerikus számítások együttes alkalmazására az optimális mérték adatokból való
meghatározására illetve a kontrakciós fogszám és a pozitív fixpont kiszámítására.
2. Az optimális mérték szerinti Lp –terek kapcsán merül fel a következő kérdés: Lát-e a
jelölt technikai problémát annak bizonyításában, hogy ezek Banach-teret alkotnak és
érdekesnek ítéli-e ezeknek mint Banach-tereknek a vizsgálatát.

A jelölt válaszának értékelése:
A jelölt kielégítő válaszokat adott a kérdésekre.
A szavazásban résztvevők száma: 7 fő
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A szavazás során elért eredmények értékelése:
3 pontot adott
2 pontot adott
1 pontot adott
0 pontot adott
Összegzett pontszám:

19

5 fő
2 fő
0 fő
0 fő

pont

Az elért összes pontszám százalékos aránya:

90,4

%

Minősítés: „ summa cum laude ”
A doktori munka szöveges összefoglaló értékelése:
Az ismertetett eredmények közül legérdekesebbnek az optimális mértékekre vonatkozó
struktúra-tételt, az optimális integrálra vonatkozó Radon-Nikodym-tételt, a Young-konkáv
függvényeket tartalmazó martingáé-egyenlőtlenségeket és a Young-konkáv függvények
kompozícióira és fixpontjaira vonatkozó vizsgálatokat tartja a bizottság. Ezen eredmények
nagy része referált folyóiratokban volt közölve.
A bizottság javasolja a disszertáció elfogadását.
Miskolc, 2009. február 6.
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